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   –ַחָ�ט ָ'פ&% ַעל ַמְחט� ? ַ"ֲע�נ�ַתי,  ִמי ֲאִני

  ,ֱאלִֹהי� ְולֹא ֶא0ֵ. ִ-י ַלֲחטֹא�לֹא ֶאְ+*ל ֶאת


  ַהָ�ִמי� ָהֵה� ַה3�ָרִאי�� ְ"ָזְכִרי ֶאת*ְ

  .ִיְתְקפ&ִני ַב4ָה�ת ִויַבֲעת&ִני ֲחל�מ�ת ָרִעי�

  ְיה&ִדי� ְ"ֵני ַרֲחָמִני� &ְבֵני ג�ְמֵלי ֲחָסִדי�

  ;ִ"יֵדיֶה� ֶהֱעִביר& ַל8ֶֹלְ
 ְיָלִדי�

  *ְכָזִרי� ִמ3ְֵמִרי� &ִמְ:ֵאֵבי ֶעֶרב

  ,� ָ"=ֶר> ַוְיַ+ֲחר& ַלָ;ֶר%ָ-ְ+ט& ח�ְטִפי

  ֶ<ה י�ֵנק ֵמֵעֶדר, &ְכִה3ֵָ<א ְטֵלה ָחָלב

  .ִמַ"ִית ֶנֱחַט% ָית�� ְוֶיֶלד ֵמֶחֶדר

  ָהֲאָדָמה ָרָגָזה, =ז ָרְגז& ַהָ?ַמִי�

  ,ִמְ"ִכי =ב&ת ְזֵקִני� ְוִא8�ת ַרֲחָמִנ��ת

�ִפ��תֵעיָניו ַה@, ֵואלִֹהי� ִהְס0ִיר ָ-ָניו,  

  .ֱענ&ָת� &ְתִפ4ָָת� ָ"ָזה�ִ+Aֵ> ֶאת

   

   –, לֹא נ�ַלְד0ִי &ַמְחִטי ֵ"י. ֶאְצְ"ע�ָתי

  ,ַחָ�ִטי� ֵמע�ָל� לֹא ָהי& ֲאב�ָתי

  ,ְמָלאָכה ְ"ָכל ִמְ+ַ-ְח0ִי�*% ֵאי. ַ"ַעל

  ,0ְִרַקְבָנה ַעְצמ�ָתיו, ְול&ֵלא ֵ"ינ&+ ַהַחְטָפ.

  .ַע ִא� ָ'ֵעת ִהBְַע0ִי ְלַמְחִטיִמי י�ֵד

   

  ,ֲאב�ָתיו�0ִָמי� ְ'ָכל, =ִבי ָהָיה ִאי+ ָ-+&ט

  ,ֱאלִֹהי� ְוָחֵרד ַעל ִמְצ�ָתיו�ָיֵרא ֶאת

ָ-ל ִ"ְ+מ�ָנה ָבִני� Cָטר&ד ְוָ+ק&ַע, ְמט  

  ;ְיֵמי ַהָ?ב&ַע�ְ"ַבAַָ+ת ַ-ְרָנָסה ָ'ל

  ,ֵאֶ+ת ֶהָחִיל, יְול&ֵלא ָמְ+ָכה ִא8ִ

�  ,ַיְחDָו ִע8� ָ"עֹל ַו0ְִלֶו3& ַבֲעָמל

   –ֵמֲעל�ת ַהַ?ַחר ַעד *ְ+מ&ָרה ַב4ִָיל 



�ָ"ל Cָרבֹ> ָרַב> 0ְַח0ָיו ִמ'ֶֹבד ס,  

  .ָ+ֶכ��=ֵכ. ָ'ֵבד ַה3ֵֶטל ֲאֶ+ר ָנְ<א& ַעל

  , ַוַ�ְטִריֵפ� ָלֶח�–ֶחֶסד ֱאלִֹהי� �*ְ
 ֵאל

  Dֵי ַנֵהל ַיְלֵדיֶה�, ֶבר ַרֲעב�. ֵ"יָת�ֶ+

  ,ִ"ְ<ַכר ִל8&ד &ְכס&ת ְלַמֲער8ֵCיֶה�, ְ"ַפת ֲחֵרָבה

  ,ָחִליָלה, ְ'ב�ד ַ+ָ"ת &מ�ֵעד לֹא ֵהַפְרנ&

  ;Dִָגי� ָוָיִי., ָ"ָ<ר: ַה'ֹל ה&ַכ. ִלְסעDָCה

  &ְב+&ֵבנ& ָבֶעֶרב ִמֵ"ית ַה0ְִפ4ָה

   ָרִאינ& ַעִי. ְ"ַעִי.–ת א�ֵרַח ְ"ִלְוַי

  ,ִמָ'ל ָזִוית ֲאֵפָלה, ִ-3�ת ַהַ"ִית�ִמָ'ל

  ,ַמְל*ְ
 ַהָ?ל�� ַה8ִֵאיר ָלנ& ָפָניו�ֶאת

  &ְלק�ל ְזִמיר�ת ִ+ְמ+�. ְוֵ+ֶ+ת ָ"ָניו

  .ָהִעיר ָצֲהָלה�ָ'ל, ַהְ?כ&ָנה�ָצְלָלה ָ'ל

   

  ,ִ+ָ?ה ָהי& ְזָכִרי�ִמְ?מ�ַנת ַהְיָלִדי� 

  ".ֲחָדִרי�"*ְרָ"ָעה ַ", ְ+ַנִי� ְ"ֵבית ַה8ְִדָר+

  ֵראִ+ית ֶלֶח� ִ-יֶה� ֶ"ָעָמל ָמָצא&�ֶאת

  ;ֲאב�ַתי ְ"ֶחְדָוה ַל8ְַל8ְִדי� ָנָ<א&

  ,&ֶמה ָעַל> ִלָ"� ְ"ָ+ְמָע� ַלְ"ָקִרי�

ְפָל Cְמִדי� מ�  ִגי�&ַבֲאֶ+ר ָהְלכ& ִמִ-י ל

.�  ;"ֵ'ִלי� ַהְיָקִרי�"ַה, 0ְִה4ַת ְ"ֵני ִ+ְמ+

  ַו0ֵַדְעָנה ַג� ַה��ְ+ב�ת ְ"ַ+ַער ַהDִָגי�

  .ֶיְנֶטה ָבִני� ְיָ+ִרי��ִ'י ָחַנ.  ֵאל ֶאת

   

   –ִ'י =ֵכ. ֲחמ&ד�ת ָהִיינ& ְל=ִבינ& 

�ל ָר=נ& ַוְיָבְרֵכנ&'ִמֶ@" ָ:ֵק."ַה"�  .ְרנ

  ַה4ְַיָלה ַהה&א ָלֶנַצח לֹא ֶאְ+ָ'ָחה�ֶאת

  :ְוִזְכר� לֹא ָיס&% ַעד ע�ָל� ִמ4ְָבִבי

  ,ֵזֶכר ָקד�+ ִלְבָרָכה, ַהַ@Dִיק ַהָ:ֵק.

  ,ָעַבר ַ-ַע� ַעל ִעיֵרנ& ַוֵ�ט ֶאל ֵ"ית =ִבי

   –ַוִ�ָנֵפ+ ִמDְַר'� ַוַ�ַע< ָ+� ָלְיָלה 

  )?לֹא ֵאַדע ַ"8ֶה ָזָכה, ְל*ָ"אְזכ&ת ִנְתBְַלBְָלה (

  , לֹא ָגַרע ֶמ3& ָעִי., =ִבי ָ+ַמר ִ-יו



  &ְכט�ב ֵלב ַהַ@Dִיק ְ"ִמְ+0ֵה ַהַ�ִי.

0�ת ְלַמְעָלהCת ֵעיָניו ָהֲעב�"Bַ ֵהִרי�  

  ְקַרב ֵה3ָה, ִ+ְמ+�.: "ַוִ�ְרמֹז ְ"ֶאְצַ"ע

  !"0ֵָנהְ+*ל ְוֶא, ֵעת ָרצ�. ַע0ָה ִלי

–" Hי, ָה"ִBַ א ַעלIָא ֵ+ֶשת ְזָכִרי� ֶאIַָמ,  


  !ַרִ"י, ָ"ְרֵכ� ָנא, ִה�3ָ ְלָפֶניָ

  ,ֶאֱעמֹל ִ"ְ+0ֵי ָיַדי, ְ"ַנְפִ+י =ִביא ַלְחִמי

  "...&ְלִמי ֲאִני ָעֵמל ִא� לֹא ִליָלַדי

�  ,ַהְ"כ�ר ִ'ְבכָֹרת� ְוַהָ@ִעיר ִ'ְצִעיָרת

  ,ע ֵ"יֵנינ& &ֵבי. ִ'Jֵא ַרֵ"נ&&ְכֶפַ<

�  ,ַו3ֵַתֵ@ב ַו3ִ'�. ְלַקֵ"ל ִ"ְרָכת

  ,ִ'ְנִטיִעי� ְמגDָCִלי�, ִ'ְ+ִתיֵלי ֵ"ית ֱאלִֹהי�

�ְלָחנ C+ִבי� ְל�  ,ָעַמְדנ& לֹא ַנְדנ& ְקר


 Bִַ"ְרנ& ֲחָיִלי�, ִלֵ"נ& ָהָגה ֵאיָמהְ*  

  –ָ-ָניו &ְבַהְדַרת ְזָקנ� ְוֵעיֵנינ& ִ"ְמא�ר 

   –? ִמי ָיַדע ְי<�ֵחַח, *ַחי, &ִמי י&ַכל

  : ֵאפ�א, ִא� לֹא ְזִכיֶת� ִלְראֹות ָ+ְוא *Bְֶדֶכ�

  ָ-ָניו ָזְרח& ַמ8ָ+ ַ'ֶ?ֶמ+ ְוַכָ�ֵרַח

  .ָרְכָבה ַעל ְ'ֵתפ�, ִ'ְבָיכֹל, ְוַהְ?ִכיָנה

�ָתיו"Bַ ֵסֶתר ַ-ַחד ְוֵאיָמה, =ז ָיִרי� +&ב,  

�ְכֵבי ֶחֶסד ְ"ִה�4ָ–ְוֵעיַנִי� ִמ0ַַחת ָלֶה. ' ,  

  :ִהִ"יט ָ"נ& ְבַרֲחִמי� ַוְיַמ4ֵל ְ"ָ<ָפה ְ"ר&ָרה

".�  ,ֵה8ָה' ִ+ָ+ה ְסָדִרי�'ֵ+ֶ+ת ָ"ֶניָ
 , ִ+ְמ+

  ,ל +�ְמָר� &ַמִ@יָל�ֵא, ִ+ְמ+�., *ל 0ְִד*ג ָלֶה�

  .ָרע ְוָהי& ל� ְיה&ִדי� ְ'+&ָרה�ה&א ִיְג=ֵל� ִמָ'ל

  *ְ+ֵרי ַהֶ"ֶט.: &ְלִאְ+0ְָ
 ַהְ'ֵ+ָרה תֹאַמר

  .ֶ+ָהְרָתה ָכֵא4ֶה ִמBָד�ל ְוַעד ָקָט.

  ,ְ"ָרא ְמַזֶ'ה *ָ"א, ֵה� ק�ְ+ִרי� ָלֶכ� ֲעָטָרה

  ". ְמז8ָCִני� ָלע�ָל� ַהָ"אִ+ְמ+�. ְוֶיְנֶטה

   

  ,ַו0ְִחי ר&ָח�, Kְָמע& זֹאת ֲאב�ַתי ַוְינCְחמ&

  .ַוִ�ְהי& ְבֵניֶה� ֲהִגיָג� ַ"ֲעָמָל� &ְבנ&ָח�

  ְ"ַ+ָ"ת ַ"ָ@ֳהַרִי� ַ"ֲעל�ָת� ַעל ִמָ;ָת�



  :ָלְקָחה ַפַע� =ְזִני ֶ+ֶמ> ִמIִיָחָת�

–" .�  ,ֲאִני ִלי+ֹ. לֹא א&ָכָלה? .*0ָה ָיֵ+, ִ+ְמ+

  ,"ַרִ"י"ַעל Dְִבֵרי ָה, ִ+ְמ<�., ֲחזֹר ְלָפַני

  ,לֹא ָיַלְדנ& ַלֶ"ָהָלה, ִ+ְמ+�., לֹא ָיַגְענ& ָלִריק


  !ֵאל ִיְ+ִעי &ִמְ<Bִַ"י, ְיִהי ְמבָֹרְ
 ִ+ְמָ

  ְזק&ֵננ& י�ָנה�&ֶב., ֵה� ק�ְ+ִרי� ָלנ& ֶכֶתר

  ...ע ַ"ֶ'ֶתר ֶאת ַה8ְַרָגִנית ָה*ֲחר�ָנהִיְקַ"

  ,ַמֵהר 0ְִ+ַל� ָהֲעָטָרה? ִ+ְמ+�., ָיֵ+. *0ָה

  ;ַהָ?ב&ַע ִנְכָנס י�ָנה ִלְלמֹד Bְָמָרא

  ,ִ'י ה&א ַה;�ב ַ"ָ"ִני�, ְמַל8ְד� ְמַה4ְֵלה&

  !ל& ִיְחֶיה ְלָפֵנינ& ְלאֶֹרְ
 ָיִמי� ְוָ+ִני�

  ָנא ֲאַח4ֵל ִ"ְדַבר ְ<ָפַתִי��*ל, ָמָחר

  ,ֶאְקֶנה ל� ִמְכָנַסִי�, ַהַ?ָ"ת ַהAְד�ָ+ה�ֶאת

�  ,ִא� ִיְרֶצה ַהֵ?� &ְבִלי ֶנֶדר, �Bַ ְנָעִלי� ֶאְקֶנה ל

  ;ֲחֵבָריו ַ"ֶחֶדר�ְו*ל ֵיב�+ ִ'י ְיַדֵ"ר ֶאת

.�  ָבH ָ'ָכה ַעל ִמְ+ָ'–..." ?ָיֵ+. *0ָה, ִ+ְמ+

Hא ֲעִליצ&ת ְלָבָבIִָמ4ְָטה ִא8ִי ַמ;  

�נ�ֶתיָה, ע�ד ְזָמ. ַרב ִהְתר�ְצָצה"Kְִחְ?ָבה ֶח  

  ,ְ"ִמָ;ָתH ַהְ-ר&ָקה ַה3�ֶאֶקת 0ְַח0ֶיָה

  ְ'מ� לֹא ָמְצא& ַעְצמ�ֶתיָה ַהְ?ב&ר�ת ְמנ&ָחה

  ,ר&ָח�Hלַעד ִא� ָ<ָחה  ִע� ְלָבָבH ְוה�ִצי=ה ָכ

  ְולֹא ָיְדָעה ִ'י ַקDִיָ+H ע�ֵמד ְ"ֵהָחֵבא

�  ,&ְלָכל ֶהֶגה ִמִ-יָה ַ'ִ@-�ר ְלָבב

  ִמְתַח�8ֵ ְ'ֶנֶגד א&ָרJֵ"ַ Hֶתר ְוָנמ�ג

  ִמְ-ֵני ֶ+ֶמ+ ַרֲחֵמי ֵא� ַהְמַח�8ֵ ְ"ֵלב ָעמֹק

  ָמה ִר3ְנ& ַעְצמ�ַתי, &ֶמה ָעַל> ִלִ"י

  .ִעי ִ'י ִפיָה ַיBִיד 0ְִה4�ַתיְ"ָ+ְמ

  ִחי+ ֶאְתַ-ֵ?ט ֶאת ְ"ָגַדי ַהָ"ִלי�, ֶה=ח

   ִמְכָנַסִי� &ְנָעִלי�–ְוֶאְתַחDֵ+ ַ'3ֶֶ+ר 

  &ְבב�ִאי ְ"ָ+ל�� ֶאל ִמְכָנַסי &ְנָעַלי

  ,ע�ד א�ִסיָפה ֵאיִטיָבה =ְרח�ַתי &ַמֲעָלַלי

  ה ֱעֵדי ַהְ+ִליִמיֶאְ+ְקָדה י�ָמ� ְוַלְיָל

  ,ָהֲעָטָרה ַהְ?מ&ָרה ְלרֹא+ =ִבי ְוִא8ִי



  ,ִ'י לֹא ָלִריק ֶחְלָדH, 0ֵַדע, 0ֵַדע ִא8ִי

Hְטִחי� ְ"ַיְלָד�  .ִ'י לֹא ֵיב�+& ָלֶנַצח ַה"

  ,*ֲחֵרי ַהְבDָָלה, &ְבמ�ָצֵאי א�ָתH ַ+ָ"ת

   *ַחתְ'ֶ+ֶבת ִע8ָנ& ִבְמִסַ"ת ֵרִעי�

  ַוֲעַ+. ִמְקַטְר0� ָעָלה, *ֲהרֹ.' ַה?�ֵחט ר

�ָרהAִע� ֶהֶבל ַהַח8ִי. ַעד ְ+ֵמי ַה,  

  ,י�ֵ+ב ל� ְכַדְר'� &ְמַסֵ-ר ְ"ַנַחת

  ,ְ'ֶ+"ֶֹה. ְיִמינ� ְתק&ָעה ל� ַבֲחג�ָרה

  ,ַמֲעִ<י� ְ"ַצDִיִקי� ַוֲחִסיִדי� ְיס�ֵדי ע�ָל�

  ,=ָד� ִמְ+ע�ָל��ע ִאי+ Dְַרָ'� &ֶב.ֶ+4ֹא ָיַד

  ,ִמְס0ְ0ִַרי� ִ"ְמָער�ת &ִמְת"�ְדִדי� ַ"ֲעִל��ת

  ,ע�ְסִקי� ַ"0�ָרה ְוי�ְ+ִבי� ְ"ַתֲעִנ��ת

  ְימ�ֵתיֶה� 0ְִפ4ָה ְוֵליל�ֵתיֶה� ִקיָנה

ְרַ". ֵ"ית Cל&ת ַהְ?ִכיָנה�ַעל חBָ ְוַעל +Dַָה8ְִק;  

  ,*ְנֵ+י ֵ+מ�ת &ְפָלִאי�, +&ב ַמֲעִ+י� ִ"ְקד�ִ+י�ְו

��  ,ֲאָרי�ת &ְלָבִאי�, Aִ0ַיִפי� ִ"ְ+ֵמי ָמר

  ,ר�ִאי� ְוֵאיָנ� ִנְרִאי�, ַמְקִ-יֵצי ָה=ֶר>

  , Bְֵזַרת ִעיִרי.–ִמְצָוָת� ,  ָצו–ִניד ַעְפַעֵ-יֶה� 

  ,ַ+ְלֶהֶבת –ֶהֶבל ִ-יֶה� ,  ָ"ָרק–ַמַ"ט ֵעיָנ� 

  – – –ָינ&ס ִמBֲַעָרָת� �Bַ ַמְל*ְ
 ַה8ֶָות 

  ,ֵעת ָרצ�. ִויִדיד&ת, ְ"מ�ָצֵאי א�ָתH ַ+ָ"ת

�  א� ִמי ָח+ ֲעִתיד�ת, ְלַבב ִמי ִנָ"א ל

  ִ'י ְקר�ָבה כֹה ָהָרָעה ָלבֹא ְמֵהָרה

   – – –. &ְקטֹ. ַיְלֵדי ִ+ְמ+�. י&ַטל ְלֶאֶר> Bְֵזָרה


